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॥ સ યાસાચે ગીત॥

॥ સ યાસાચે ગીત॥
॥ સં યાશાચ ગીત॥
ભગવદ્પજૂ્યપાદ વામી િવવેકાનંદકૃત
Song of the SannyAsin

યા સપુ્ર સદ્ધ કિવતેચા વામી માેક્ષાનંદકૃત મરાઠ અનવુાદ

ગવ વન, જે ગીત જન્મલે ગિરગ હર દૂર વની
અૈિહકતેચા કધી ગંધહી પાેચુ ન શકલા જ્યા િવજની
શાં ત જયાચી ભંગુ ન શકલી કામસખુાચી આસ કધી
િવચ લત તજલા ક ન ધજલા ધન-ક ત ચા શ્વાસ કધી
ચ સત્યાચા પ્રવાહ જેથે અખંડ ભાવે ઝરઝરલા
આ ણ સ્રાેતહી આનંદાચા દાેહાપેાઠ ઝુળઝુળલા
િનભર્ય ધીરા,હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐ ત સત્ ૐ ! ॥ ૧॥

તાેડ તુઝ તી સવર્ બંધન,ે કિર ત બદ્ધ તુલા સાચી
કાળ્યા િહણકસ ધાતૂચી વા લખલખણાયાર્ હેમાચી
પ્રેમ-દ્વષે અન્ શભુાશભુાચી આ ણક સગળ્યા દં્વદ્વાંચી
તાેડ તુઝે તે સવર્ પાશ રે, જખડ ત તજુલા જે સાચી
કુરવાળ લે, તાિડયલે વા, દાસ કધીહી મુક્ત નસે
ગુલામ સતંત ગુલામ અસતાે, ન ઘે હે સત્ય અસે
કનકાચ્યા જિર અસલ્યા બેડ્યા, દુબર્લ નસતી જખડાયા
સમથર્ ત્યાહી બદ્ધ કરાયા, હ િન જુગાર દૂર તયા
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૨॥

અજ્ઞાનાચે ત મર ઉ દે, ભુલવી તજુ જે આભાસે
-મંદ સુ્ફરણે; ઉદાસતેચે ઘનાવર ઘન ર ચતસે
વન- ણા શમવી કાયમ; ફરફટ આેઢ વાલા

જન્મામાગુિન મરણા નેઈ, મરણામાગુિન જન્માલા
અહં જકતાે ે નર યેથ,ે તાેચ જકતાે સવાર્લા

ન ઘે યા સત્યાલા અન્ કધીહી ન વશ હાે ’ મી ’ વાલા

sannyaasagiitaa.pdf 1



॥ સ યાસાચે ગીત॥

િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૩॥
જયે પેિરલે તાે ચ ભાે ગ ફળ, કારણ કાયાર્ પ્રસિવતસે
શભુાપાસનુી શભુચી હાેતે, અશભુાપાસિુન અશભુ તસે
િનયમાતુિન હ્યા હણતી જ્ઞાતે, oક◌़◌્ કુણી કધીહી સટુત નસે
ે કાેણીહી દેહ ધાિરતાે, બંધન ત્યાલા લાગતસે

અસે સત્ય હે; પરંતુ આત્મા નામ પાતીત અસે
મુક્ત અસે તાે સદા સવર્દા, અનુભવઆતા ત વમ સ
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥૪॥

આઈ-બાબા િપતા-પતુ્ર અન્ પત્ની મત્રચ હે િનત્ય
અશીચ વ ે બઘતી પાેકળ, કળલે ત્યાના નચ સત્ય
અ લગઆત્મા િપતા કુણાચા, પતુ્ર કુણાચા અન્ મત્ર ?
શત્રુ કુણાચા અસૂ શકે, ે અદ્વય ભાવે સવર્ત્ર ?
સકલ અસે હા અખંડ આત્મા, ત્યાહુન દુસર નચ સત્તા
િવશદુ્ધ આત્મા ત વમ સ , તૂ કેવળ અનુભવ હા આતા
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૫॥

આહે કેવળ અેકચઆત્મા, જ્ઞાતા આ ણ મુક્ત સદા
નાિહ તયાલા નામ- પહી, અથવા કસલી કલંકતા
રાહે ત્યાતચ માયા ત્યાચી, પાિહ વ ે હી સાર
સા ક્ષ પ તાે, ભાસતસે પિર વન જગન્મય વ્યવહાર
તૂચ અસ સ તાે િવશદુ્ધ આત્મા, અનુભવઆતા ત વમ સ
િવશ્વવ્યાપી અતીત પિર તાે, ન ઘે ત્યા વ પા સ
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૬॥

કુઠે શાેધસી મુક્તીલા ત,ૂ મત્રા, િહડુિન બાહેર ?
ઇહ-પરલાેકિહ સમથર્ નાહી મુક્તી દ્યાવયા સસંાર
વ્યથર્ચ આહે તુઝા શાેધ તાે ગં્રથાવંિર અન્ દેવગ્ હી
િનજ હ તે તૂ ધરલી દાેર , તીચઆેઢતે તજુ ગેહી
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॥ સ યાસાચે ગીત॥

સાેડ તુઝ તી પકડ તીવર , શમેલ તે હા તળમળ તી
હાેઈલ અંત તુઝ્યા દુઃખાંચા, હૃદયી યેઈલ ચર-શાંતી
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૭॥

તવ હૃદયાતનુ બાેલ િનઘૂ દે, શાં ત મળાવી સકળાસ
ભી ત નસે તી માઝ્યાપાસનુ, સ્થરચર કાે યા વાસ
વલાકાતીલ દેવગણી અન્ સરપટણાયાર્ વાત
’ મી ’ ચ અસે તાે અંતયાર્મી આત્મા અવઘા હૃદયાત
ત્ય જતાે ’ મી ’ તી સવર્ વન,ે ઇહપરલાેક અસતી
વગ ભૂતળ નરકાંમ યે બહુિવધ લાેક વસતી
ત્ય જતાે સાયાર્ આકાંક્ષાહી શકંા સશંય અન્ ભીતી
કારણ ત્યાંચા વભાવ હા, ક ચત્તાલા ત્યા ભ્રમવી ત
અશાપ્રકારે આત્મબલાને તાેડ બંધને તવ સાર
સખુદુઃખાંચે પાશ સકળ હે બેડ્યા જ યા સસંાર
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૮॥
આે રાહાે દેહ કસાહી, િવચાર ત્યાચા નચ હાવા

કાયર્ તયાચે સરલે આતા કમર્પ્રવાહી તાે વા
કુણી અપુર્ દે પુ પહાર વા લાથાડૂ દે દેહાલા
નકાે હણૂ તૂ કાિહચ કાેણા, અંતિર ન આ યાલા
િનદ્ય િનદકા, પજૂ્ય પજૂકા અભેદ લાભે જ્યા સ્થાની
તુ ત વા િનદા નસતી તેથ,ે ન રાહી શાંત મની
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૯॥

કામ, નામ અન્ ધના ભલાષા ચત્તી જ્યાચ્યા વસતાત
પ્રકટ ન હાેઈ પ્રકાશમય તે સત્ય તયાચ્યા હૃદયાત
ે કાેણી િનજપત્ની-ભાવે નાર - ચતન કર તસે

સદ્ધ કધીહી તાે નર નાહી, ન ઘે હે સત્ય અસે
અ પહી વ તૂમા જ્યાલા વા મ વાચા બાેધ અસે
આ ણ ક્રાેધહી જ્યા વ્યક્તીલા બદ્ધ ક ની ઠેિવતસે
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॥ સ યાસાચે ગીત॥

માયા લામધનુી તાે નર પાર કધી નચ ઉ શકે
હ ની યાનંા ત્યજુની બંધાે, પૂણર્પણે તૂ રાિહ સખુે
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૧૦॥

નકાે િનકેતન તુઝે વતઃચ,ે રાિહ માેકળા તૂ આતા
બદ્ધ કાેણ તે ઘર હે મત્ર, તજુલા કિરતે ગુણવંતા?
નીલ ગગન હે છ પર તૂઝે, ણમય ભૂમી તવ શ યા
દૈવવશે જે મળે અન્ન ત,ે પુરતે દેહા રાખાયા
શજલ,ે કચ્ચે અસલે ત્યાચા િવચાર મુ ળહી મની નસાે
સદા વાહત્યા નદ પ્રમાણે મુક્ત તુઝા ’ તૂ ’ સદા અસાે
પાણી અથવા અન્ન કાહીહી, ત્યા ધીરાલા ના મળવી
ણતસે ે વ પ અપુલે, મહાન આત્મા તાે મળવી

િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૧૧॥

કાિહ અ પ જન સત્ય ણતી, ઇતર દ્વશે તવ કરતીલ
લક્ષ ન તકડે દ્યાવે ધીરા, જર તુલા તે હસતીલ
ગાે- ગી ભ્રમણ કર ત,ૂ મુક્તા, તજુ હે સહજ ઘડે

સાહ્ય કર બદ્ધાનંા યા માયા-માેહાપલીકડે
દેહ-મનાચ્યા કષ્ટાચી તૂ સાેડુન દેઈ ભી ત અતા
માેદ-સખુાચા શાેધ ન ઘેઈ, કિરસી કુણા જૈ સહાયતા
સખુ-દુઃખાચ્યા પાર ઉની અચલ રહાવે સદા મની
પરમા યાચ્યા પ્રાપ્તીસાઠ સવેારત તૂ હાેઈ ઝણી
િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૧૨॥

પ્રાર ધાચા ક્ષય હાેઈ તાે, િન શિદન અૈસા સ્થર ત્તી
સાધન ક ની અિવચલ ભાવે, દે વાલા ચરમુક્તી
નંતર પનુરિપ જન્મચ નાહી, કારણ તેથે દ્વતૈ નસે
’ મી ’ નાહી અન્ ’ તૂ ’હી નાહી, દેવ ન માનવ કાે ણ અસે
આત્મ પ મી ચ્ક◌़◌્ સવર્ચ ઝાલાે, ચદાનંદમય ચરવાસી
અહં અસે હે ઇદં સવર્હી ન ઘેઈ oક◌़◌્ ત વમ સ cક◌़◌્
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॥ સ યાસાચે ગીત॥

િનભર્ય ધીરા, હે સં યાસી, કર વન ઉિદત મહાન
ગા તે ઉદાત્ત અ ત ગાન ૐત સત્ ૐ ! ॥ ૧૩॥
વન િવકાસ , । ૧૯૯૫ અંક ; રામકૃ ણ મઠ, નાગપૂર

THE SONG OF THE SANNYASIN

Wake up the note! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach;
In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break; where rolled the stream
Of knowledge, truth, and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser ore;
Love, hate–good, bad–and all the dual throng,
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free;
For fetters though of gold, are not less strong to bind;
Then, off with them, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Let darkness go; the will-o’-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom.
This thirst for life, for ever quench; it drags
From birth to death, and death to birth, the soul.
He conquers all who conquers self . Know this
And never yield, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

’ Who sows must reap,’ they say . ’ and cause must bring
The sure effect; good,good; bad, bad; and none
Escape the law . But whoso wears a form
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॥ સ યાસાચે ગીત॥

Must wear the chain.’ Too true; but far beyond
Both name and form is Atman, ever free.
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

They know not truth, who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self ! whose father He ? whose child ?
Whose friend, whose foe is He who is but One ?
The Self is all in all, none else exists;
And thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

There is but One—The Free— The Knower—Self !
Without a name, without a form or stain.
In Him is Maya, dreaming all this dream.
The Witness, He appears nature, soul.
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world
Nor that can give . In books and temple vain
Thy search . Thine only is the hand that holds
The rope that drags thee on . Then cease lament,
Let go the hold, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Say, ’ Peace to all : From me no danger be
To aught that lives . In those that dwell on high,
In those that lowly creep, I am the Self in all !
All life both here and there, do I renounce,
All heavens, and earths and hells, all hopes and fears.
Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’
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॥ સ યાસાચે ગીત॥

Heed then no more how body lives or goes,
Its task is done . Let Karma float it down;
Let one put garlands on, another kick
This frame; say naught . No praise or blame can be
Where praiser, praised, and blamer, blamed are—one.
Thus be thou calm., Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside . No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be;
Nor he who owns the least of things, nor he
Whom anger chains, can ever pass thro’ Maya’s gates.
So, give these up, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Have thou no home . What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof; the grass thy bed; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not,
No food or drink can taint that noble Self
Which knows Itself . Like rolling river free
Thou ever be, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Few only know the truth . The rest will hate
And laugh at thee, great one; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya’s veil . Without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Thus, day by day, till Karma’s powers spent
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॥ સ યાસાચે ગીત॥

Release the soul forever . No more is birth,
Nor I, nor thou, nor God, nor man . The ’ I ’
Has All become, the All is ’ I ’ and Bliss.
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Composed at the retreat of Thousand Island Park, New York, in July
1895, where Swami Vivekananda lived for seven weeks with some of his
disciples in order to give them spiritual training . ’ There were 12 of
us,’ a disciple writes, ’ and it seemed as if Pentecastal fire descended
and touched the Master . One afternoon, when he had been telling us of
the glory of renunciation, of the joy and freedom of those of the ochre
robe, he suddenly left us, and in a short time he had written his Song
of the Sannyasin , a very passion of sacrifice and renunciation .
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